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Vejle Kommunes praksis i forhold til behandling af klager  
 
Ankestyrelsen vender hermed tilbage i sagen om Vejle Kommunes 
praksis for håndtering af klager i beskæftigelsessager, herunder hvornår 
kommunen betragter en henvendelse som en klage og hvornår 
kommunen videresender sagen til Ankestyrelsen. 
 
Konklusion 
 
På baggrund af Vejle Kommunes udtalelser finder Ankestyrelsen ikke 
anledning til at rejse en tilsynssag. 
 
Vi gør derfor ikke mere i sagen. 
 
Sådan vurderer vi sagen 
 
Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse 
en tilsynssag.  
 
Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det 
kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, 
om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.  
 
Vi vurderer, at oplysningerne i sagen ikke giver anledning til at rejse en 
tilsynssag. 
 
Vi lægger vægt på, at Vejle Kommune har oplyst, at kommunen er 
opmærksom på, at der ikke er formkrav til en klage, og at en 
henvendelse fra en borger skal betragtes som en klage, når borgeren 
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tilkendegiver at være uenig eller utilfreds med en klage, også selvom 
borgeren ikke nævner ordet klage. 
 
Vi lægger også vægt på, at Vejle Kommune vil igangsætte undervisning 
af medarbejderne i jobcentret med henblik på at sikre overholdelsen af 
retssikkerhedsloven og retssikkerhedsbekendtgørelsens regler om 
videresendelse af klager til Ankestyrelsen, ligesom der i forbindelse med 
kommunens ledelsestilsyn vil være et skærpet fokus på behandlingen af 
klager. 
 
Vi offentliggør dette brev på www.ast.dk. 
 
Sagens oplysninger 
 
Ankestyrelsen blev i forbindelse med udarbejdelsen af en 
praksisundersøgelse opmærksom på Vejle Kommunes praksis for 
håndtering af klager på beskæftigelsesområdet.  
 
Ankestyrelsen blev opmærksom på, at Vejle Kommune muligvis ikke 
betragtede den første henvendelse fra en borger som en klage, og derfor 
ikke videresendte alle de klager, som kommunen modtog. 
 
Ankestyrelsen bad den 6 april 2022 Vejle Kommunes byråd om en 
udtalelse. 
 
Vejle Kommunes byråd sendte den 30. maj 2022 en udtalelse. 
 
Følgende fremgik blandt andet af udtalelsen: 
 

”Vejle Kommunes arbejdsgang for håndtering af klager blev i 2021 
justeret og opdateret for at sikre en mere ensartet og korrekt 
registrering og behandling af klager. Der er i den forbindelse 
implementeret en ny struktur og procedure for håndtering af 
klagesager på beskæftigelsesområdet. Denne blev godkendt 1. juli, 
og trådte i kraft pr. 1. september 2021. 
 
Ligeledes har Jobcenter Vejle opdateret arbejdsgangsbeskrivelsen 
for klagesagsbehandling og registrering, som skal sikre korrekt 
udmøntning i praksis. 
 
[…] 
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Med den nye struktur og procedure for håndtering af klagesager, 
har der været en forventning om, at antallet af klager generelt ville 
falde. I henvendelsen til kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune 
belyser Ankestyrelsen også et generelt fald i antallet af klager over 
de seneste år, herunder specifikt på sanktionsområdet. På 
baggrund af Ankestyrelsens henvendelse, har Vejle Kommune 
igangsat en gennemgang af samtlige 372 indstillinger til sanktion 
på tværs af alle områder i perioden januar til oktober 2021 for at 
identificere, om de gældende procedurer følges i praksis.  
 
En redegørelse for, hvornår Kommunen betragter en henvendelse 
fra en borger som en klage  
Efter gældende regler for behandling af klager over afgørelser på 
beskæftigelsesområdet fremgår det af kapitel 10 i lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område samt kapitel 
3 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det 
sociale område, at kommunen skal genvurdere en afgørelse, når en 
klage modtages inden for klagefristen. Vurderer kommunen, at 
afgørelsen ikke skal ændres, skal klagen sendes videre til 
klageinstansen. En afgørelse skal genvurderes inden fire uger efter, 
at klagen er modtaget.  
 
Hvis kommunen efter genvurderingen giver klager fuldt ud 
medhold eller delvist medhold, skal en ny afgørelse sendes til 
klager inden fire uger efter at klagen er modtaget.  
 
Hvis kommunen kun kan give klageren delvist medhold, skal 
klageren inden fire uger meddele, om klagen fastholdes.  
Hvis klageren fastholder klagen, skal klagen sendes til 
Ankestyrelsen inden 14 dage efter modtagelsen.  
 
Der er ikke et formkrav til en klage over kommunens afgørelser på 
beskæftigelsesområdet. En henvendelse fra borgeren skal således 
betragtes som en klage, når borgeren tilkendegiver at være uenig 
eller utilfreds med en afgørelse - uanset om borgeren nævner ordet 
klage. Hvis kommunen er i tvivl, om borgerens henvendelse er en 
klage, skal kommunen spørge borgeren om henvendelsen skal 
betragtes som en klage, ligesom kommunen ved tvivl afklarer 
indholdet af klagen med borgeren.” 
 

På baggrund af udtalelsen fra Vejle Kommunes byråd, bad Ankestyrelsen 
den 4. juli 2022 byrådet om en supplerende udtalelse.  
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Ankestyrelsen bad Vejle Kommunes byråd om blandt andet at redegøre 
for, hvordan kommunen sikrer, at alle henvendelser hvori en borger 
tilkendegiver uenighed eller utilfredshed med en afgørelse, videresendes 
til Ankestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven 
og retssikkerhedsbekendtgørelsen. 
 
Vejle Kommunes byråd har den 6. oktober 2022 sendt en supplerende 
udtalelse. 
 
Følgende fremgår blandt andet af udtalelsen: 
 

”Hvordan sikrer kommunen, at alle henvendelser, hvori en borger 
tilkendegiver uenighed eller utilfredshed med en afgørelse, 
videresendes til Ankestyrelsen i overensstemmelse med reglerne 
herom i retssikkerhedsloven og retssikkerhedsbekendtgørelsen  
Pr. 1. juli 2021 blev der gennemført en organisationsændring i 
Jobcenter Vejle. Det skyldes, at der var behov for, at 
organisationen i højere grad skulle understøtte driften, en 
opgradering af faglige kompetencer og niveau, og behov for et 
forøget ledelsestilsyn. Det betød blandt andet, at de faglige 
konsulenter blev organiseret tæt på driften, og at der blev oprettet 
et center, som har ansvaret for kvalitetssikringen på tværs af 
Jobcenter Vejle. Endelig er der indgået aftale med PWC omkring 
forbedret koncept for ledelsestilsyn med virkning fra 1. november 
2021.  
 
Jobcenter Vejle har gennemgået samtlige 372 indstillinger til 
sanktion i perioden fra januar til oktober 2021. Sagsgennemgangen 
blev igangsat som konsekvens af Ankestyrelsens henvendelse af 6. 
april 2022 om mulig tilsynssag.  
 
Gennemgangen viser, at henvendelser fra borgere, som er 
utilfredse med en afgørelse, i tre tilfælde ikke er blevet behandlet i 
overensstemmelse med reglerne herom i retssikkerhedsloven og 
retssikkerhedsbekendtgørelsen. Derfor igangsættes undervisning af 
medarbejderne. Det forventes, at undervisningen er gennemført for 
alle medarbejdere senest november 2022. Der vil i undervisningen 
være gennemgang af lovgivning på området samt opmærksomhed 
på at kunne identificere en klage. Derudover vil der i 
ledelsestilsynet være skærpet fokus på behandling af klager. 
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Kommunens opfattelse af, at Vejle Kommune tilsyneladende først 
"modtager klagen", efter at kommunen "Lytter til borgeren, der 
klager" og "drøfter afgørelsen godt igennem med borgeren".  
De citerede formuleringer kommer fra retningslinjen "Struktur og 
procedure for behandling af klager i Jobcenter Vejle, gældende fra 
1. juli 2021.  
 
Jobcenter Vejle er optaget af, at borgerne modtager en værdig 
sagsbehandling, og det er retningslinjen et udtryk for. 
Retningslinjen havde således til hensigt at få mere åbenhed om 
klager samt korrekt og professionel håndtering heraf på den mest 
værdige måde over for borgeren. Intentionen, hensigten og fokus i 
implementeringen af retningslinjen har derfor aldrig været at 
fraholde en borger at klage.  
 
Jobcenter Vejle er dog blevet opmærksom på, at retningslinjen i 
forhold til klagehåndtering kan skabe unødig rum til fortolkning.  
 
På baggrund heraf er retningslinjen revideret, således at den 
gengiver gældende ret klart og tydeligt. Den reviderede 
retningslinje gennemgås i førnævnte undervisning af 
medarbejderne. 
 
[…] 
 
At redegøre for resultatet af gennemgangen af kommunens 
indstillinger til sanktion i perioden fra januar til oktober 2021.  
På baggrund af Ankestyrelsens henvendelse af 6. april 2022, 
igangsatte Jobcenter Vejle en gennemgang af samtlige 372 
indstillinger til sanktion på tværs af alle områder i perioden januar 
til oktober 2021 for at identificere, om den gældende lovgivning 
blev fulgt i praksis.  
 
I gennemgangen har der været fokus på: 
 

• om indstillingen har ført til en afgørelse om sanktion 
• om borgeren har reageret på afgørelsen inden for klagefristen 
• om Jobcenter Vejle har genvurderet samt  
• om dette har medført en ny afgørelse 

 
Af de 372 indstillinger er der i alt truffet afgørelse om sanktion i 
293 sager. Gennemgangen har vist, at der er borgere, der har 
givet udtryk for uenighed eller utilfredshed med otte afgørelser.  
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I fem af de otte afgørelser har Jobcenter Vejle genvurderet og 
omgjort afgørelsen, således at borgeren har fået fuldt medhold. På 
baggrund heraf er klagesagen ikke videresendt til Ankestyrelsen. 
Jobcenter Vejle har således fulgt gældende lovgivning om 
behandling af klager, men har dog ikke registreret borgernes 
klager i Jobcentrets fagsystem.  
 
I de resterende tre afgørelser viser gennemgangen, at borgerens 
reaktion skal betragtes som en klage, men at Jobcentret ved 
modtagelsen beklageligvis ikke har identificeret denne som en 
klage. Jobcenter Vejle har derfor nu genvurderet de tre afgørelser. 
I forbindelse med genvurderingen er alle tre sager omgjort, således 
borgeren har fået fuldt medhold.” 

 
Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 
 
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 
48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. 
 
Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en 
tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Nanna B. Damgaard 
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Vi har anvendt: 
 
Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 
nr. 47 af 15. januar 2019 
 
Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale 
område (retssikkerhedsloven) nr. 265 af 25. februar 2022 
 
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale 
område (retssikkerhedsbekendtgørelsen) nr. 1152 af 7. juni 2021 
 


